Evaluatie peuterspeelplekken

Inleiding
Sinds 1 augustus 2017 zijn er geen peuterspeelzalen meer in de gemeente Waalre.
Stichting peuterspeelzalen Waalre werkte met één beroepskracht en één vrijwilliger op
een groep, vanwege een wetswijziging van de Wet kinderopvang is dit sinds 1 januari
2018 niet meer toegestaan. De gemeente Waalre heeft daarom per 1 augustus 2017 de
subsidie peuterspeelzaalwerk beëindigd. De gemeente is daarvoor in de plaats gestart
met een nieuwe regeling ‘peuterspeelplekken’. Dit wil zeggen dat de gemeente Waalre
voor ouders die niet in aanmerking komen voor kinderopvangtoeslag, dagdelen
kinderopvang inkoopt bij Kinderstad (KC De Wilderen; KC Dondersteentjes; KC
Ekenrooi).
Een peuterspeelplek is 2 dagdelen van 5,5 uur kinderopvang. Ouders die niet in
aanmerking komen voor kinderopvangtoeslag betalen hiervoor € 63,75 per maand. Het
consultatiebureau geeft kinderen met een (taal)ontwikkelingsachterstand een ‘VVE
indicatie’. Kinderen met een VVE indicatie krijgen een derde dagdeel van 5,5 uur
kosteloos aangeboden.
Deze evaluatie is tot stand gekomen door middel van:
-

Het gebruik van peuterspeelplekken op drie locaties in Waalre
Gesprekken met de directeuren van KC De Wilderen, KC Dondersteentjes en KC
Ekenrooi
Afname enquête bij ouders met kinderen in groep één van de basisschool (bijlage
1).

Het gebruik van peuterspeelplekken op de drie locaties Waalre
Deze cijfers zijn gebaseerd op het eerste kwartaal 2018:
Op KC de Wilderen zitten 20 peuters met gemeentelijke financiering vanuit de regeling
peuterspeelplekken. Hiervan zijn er 3 waarvan de ouders in aanmerking komen voor
kinderopvangtoeslag, maar waarvan het derde dagdeel wordt betaald door de gemeente
omdat de kinderen een VVE indicatie hebben. De overige 17 peuters zitten op een
gesubsidieerde plek omdat de ouders geen kinderopvangtoeslag krijgen. Hiervan hebben
8 peuters een VVE indicatie.
Op KC Ekenrooi zitten 11 peuters met gemeentelijke financiering vanuit de regeling
peuterspeelplekken. Hiervan heeft 1 peuters ouders die in aanmerking komen voor
kinderopvangtoeslag, maar waarvan het derde dagdeel wordt betaald door de gemeente
omdat deze peuter een VVE-indicatie heeft. De overige 10 peuters zitten op een
gesubsidieerde plek omdat de ouders geen kinderopvangtoeslag krijgen. Hiervan hebben
6 een VVE indicatie.
Op KC Dondersteentjes zitten 13 peuters met gemeentelijke financiering vanuit de
regeling peuterspeelplekken. Hiervan zijn er 3 waarvan de ouders in aanmerking komen
voor kinderopvangtoeslag, maar waarvan het derde dagdeel wordt betaald door de
gemeente omdat de kinderen een VVE indicatie hebben. De overige 10 peuters zitten op
een gesubsidieerde plek omdat de ouders geen kinderopvangtoeslag krijgen. Hiervan
hebben 6 een VVE indicatie.

KC De Wilderen
KC Ekenrooi
KC Dondersteentjes

NietKOT
17
10
10

Niet KOT
+VVE
8
6
6

KOT
+VVE
3
1
3

Het totale aantal kinderen met een VVE indicatie in het eerste kwartaal 2018 in de
gemeente Waalre is 27 peuters.
KC de Wilderen biedt 1 peuterspeelplek in een verticale groep (leeftijd 0-4 jaar), de rest
van de peuterspeelplekken wordt aangeboden in horizontale (peuter)groepen. De reden
om een peuterspeelplek aan te bieden in een verticale groep is inhoudelijk: Deze peuter
kan niet meekomen met de peutergroep en heeft daarom meer aan deelname in een
verticale groep voor zijn ontwikkeling.
KC Dondersteentjes en KC Ekenrooi bieden alle peuterspeelplekken in horizontale
(peuter)groepen.

Gesprekken met de directeuren 3 locaties in Waalre
De gemeente Waalre streeft ernaar dat zoveel mogelijk kinderen in de leeftijd vanaf twee
jaar gebruik maken van een voorschoolse voorziening. Met het wegvallen van de
peuterspeelzalen in de gemeente Waalre hebben ouders in bijna alle gevallen gekozen
voor een andere voorschoolse voorziening, er is dus geen sprake van ‘afhakers’. De
meeste ouders zijn overgestapt naar de peuterspeelplekken bij KC De Wilderen, KC
Ekenrooi en KC Dondersteentjes. Een aantal is naar een ander kinderdagverblijf gegaan.
Ouders hebben moeten wennen aan de langere dagdelen (5,5 uur ipv 2,5 uur), maar
geven positieve feedback aan de locatiedirecteuren over de nieuwe situatie. Een punt
voor de ouders die in aanmerking komen voor kinderopvangtoeslag zijn de kosten. Dit
wordt niet zo ervaren door de ‘niet-KOT’ ouders, die een ouderbijdrage van € 63,75 per
maand betalen.
De locatiedirecteuren (voorheen ook directeur van de peuterspeelzalen) zien met name
een kwalitatieve verbetering in vergelijking met het peuterspeelzaalwerk, doordat er nu
wordt gewerkt met twee beroepskrachten op iedere groep. Daarbij ervaart men dat er
(veel) meer kan worden bereikt doordat er twee keer zoveel tijd beschikbaar is in de
langere dagdelen. Ook vindt men dat er in de nieuwe situatie meer maatwerk mogelijk is,
bijvoorbeeld zoals hierboven genoemd waarbij het passender was een peuter te plaatsen
in een verticale groep.
Het personeel dat is meegegaan van de peuterspeelzalen naar de kinderdagverblijven is
positief over hun nieuwe werkomgeving.
Zo goed als het volledige aanbod van de peuterspeelplekken wordt geboden in de
ochtenden, omdat er amper vraag is naar de middag-dagdelen. (dit heeft te maken met
middagslaapjes van peuters).
Een belangrijk signaal, wat losstaat van de wijziging van peuterspeelzaal naar
peuterspeelplekken, is dat het aantal anderstalige kinderen toeneemt en (dus) het aantal
kinderen met een VVE indicatie en/ of een extra ondersteuningsbehoefte. Pedagogisch
medewerkers vinden het soms lastig ouders die de zorg omtrent hun kind niet
(h)erkennen, te overtuigen van de noodzaak tot ondersteuning. Om dit makkelijker te

maken, sluit vanaf april 2018 een CMD consulent één keer per maand aan bij de drie
kinderdagverblijven. Hiermee is het zowel voor ouders als voor de pedagogisch
medewerkers makkelijk en laagdrempelig om advies te vragen aan het CMD. Vanuit het
consultatiebureau sluit al één keer per maand de jeugdverpleegkundige aan.
Concluderend ervaart Kinderstad de overgang van het peuterspeelzaalwerk naar de
peuterspeelplekken als heel positief. Aandachtspunt is de kosten voor ouders die in
aanmerking komen voor kinderopvangtoeslag. Deze schrikken soms af. Daarnaast is een
aandachtspunt de toename van het aantal kinderen met een VVE-indicatie en/of een
extra ondersteuningsbehoefte.
Uitkomst enquête
De ouders met kinderen in groep 1 zijn benaderd voor de enquête. In totaal hebben we
56 reacties ontvangen waarvan 44 met Kinderopvangtoeslag (KOT), 12 reacties waarvan
de ouders niet in aanmerking komen voor Kinderopvangtoeslag. (niet-KOT)
Tevreden
Niet tevreden
Geen reactie

KOT
31
11
2
44

Niet KOT
4
6
2
12

Bij de ontevredenheid wordt in de meeste gevallen aangegeven dat dit te maken heeft
met de hoge kosten. In een aantal gevallen geven respondenten aan dat uitgeweken
moet worden naar een andere locatie vanwege wachtlijst of vanwege de beschikbare
tijden.

Stand van zaken financieel
In 2017 waren de kosten in lijn met de begroting. O.b.v. het eerste kwartaal 2018 is de
verwachting voor dit jaar dat de kosten ruim € 5.000 hoger zullen uitvallen dan de
begroting ( € 135.000). Dit komt doordat het aantal kinderen met een VVE indicatie is
toegenomen. Eventuele aanpassingen worden in de turap verwerkt.

Conclusie
De overgang van peuterspeelzaal naar peuterspeelplekken heeft geen negatieve invloed
gehad op het aantal peuterspeelplekken. Het is dus zeer positief dat er nog steeds een
groot aantal peuters deelnemen aan deze voorschoolse voorziening.
Een aandachtspunt is de toename van het aantal kinderen met een VVE-indicatie. Dit
wordt voornamelijk veroorzaakt door een toename van het aantal statushouders in de
afgelopen jaren. Dit wordt meegenomen bij het nieuwe Lokale Educatieve Jeugdagenda
(LEJA) waarbij gekeken wordt naar de nieuwe instroom. Deze LEJA wordt in 2019
opnieuw opgesteld.

